ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 142

Datum: 21. 2. 2013 v 9:00 h

Od – do: 9:00–12:20 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Komárek, Rottová, Perglová, Pilátová (bod 2–10),
Kobert (bod 11 a 29), Kořínková (bod 13, 14 a 24), Slavíková (bod 17), Novotná
(bod 26)
Omluveni: Kebo, Knorr
Jednání řídil: Janeček
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 140. a 141. zasedání přTA
Tajemnice rozešle ke schválení per rollam zápisy z jednání přTA – 138., 140. a 141.
Zápis per rollam bude přílohou zápisu ze 143. přTA.
2. ALFA – žádost o změnu finanční části průběžné zprávy s dopadem na vracení
účelové podpory
KaTA předložila přTA obdrženou žádost nestandardního obsahu vztahující se ke
změně odeslané průběžné zprávy za rok 2012 u projektu TA01020326 s názvem
Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací.
Předsednictvo rozhodlo vyhovět žádosti o změnu a ukládá Kanceláři TA ČR umožnit
příjemci finanční část průběžné zprávy za rok 2012 opravit a znovu odeslat
v elektronické aplikaci a následně znovu odeslat i v listinné podobě.
O: KaTA
T: 26. 2. 2013
3. ALFA – změna dalšího účastníka projektu TA02030572
KaTA předložila přTA ke schválení změnu dalšího účastníka projektu TA02030572,
kdy na základě rozhodnutí Ministra obrany ČR, čj. 452-1/2012-2697 došlo k
založení nového státního podniku Vojenský technický ústav (VTÚ), na nějž přechází
od 1. 1. 2013 činnosti, které zajištoval LOM Praha (původní další účastník). VTÚ se
tak stává novým dalším účastníkem projektu. Předsednictvo dne 24. 1. 2013 tuto
žádost schválilo již u projektu TA02010887.
Předsednictvo schvaluje změnu dalšího účastníka projektu TA02030572.
4. ALFA – žádost o přesun mezi jednotlivými nákladovými položkami projektu
TA01030391
Příjemce Univerzita Pardubice žádá o přesun finančních prostředků v roce 2013 z
položky Nehmotný majetek (investiční náklady) do položky Ostatní – další provozní
(neinvestiční náklady). Tato změna je dle platné směrnice změnou nepovolenou. Z
výše uvedeného KaTA doporučuje změnu nepovolit.
Předsednictvo žádost zamítá.
5. ALFA – změna řešitele projektu TA02030673
Předsednictvo schválilo předloženou žádost o změnu řešitele projektu TA02030673,
– žádost byla podána z důvodů personálních změn v souladu s platnými předpisy.
6. ALFA – změna věcné náplně projektu TA01010578
Příjemce žádá o schválení změny věcné náplně projektu a dokládá ji podrobným
zdůvodněním. Změny by neměly mít vliv na rozpočet projektu.
Zpravodaj ve svém stanovisku doporučuje změnu schválit, neboť změna povede ke
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splnění praktických cílů projektu a k posílení ověřování navržených technologických
procesů v podmínkách výroby. Rada programu ALFA vzala změnu na vědomí.
Předsednictvo souhlasí se změnou věcné náplně projektu TA01010578.
7. Schválení průběžných zpráv programu BETA
Průběžné zprávy byly posuzovány zpravodaji projektu. Dále zpravodajové
navrhovali v různé podobě následnou kontrolu, ve většině případů znamenající
naplánování schůzek příjemce s resortem (viz SME-04 stanovující režim hodnocení
odborným garantem). Radě programu byl zaslán souhrn a veškeré podklady
a členové neměli žádné připomínky.
Předsednictvo TA ČR schvaluje předložené průběžné zprávy za vykazovanou etapu
řešení projektů.
8. Otevření aplikace pro průběžné zprávy u projektů TA01010269, TE01020028 a
TD010198
Předsednictvo povoluje otevření aplikace pro předkládání průběžných zpráv
k opravě finanční části průběžné zprávy/zaslání opravných tabulek finanční části u
projektů TA01010269, TE01020028 a k doplnění chybějící přílohy – Odborné zprávy
o postupu prací a dosažených výsledcích k projektu TD010198.
9. OMEGA – žádost o posunutí předložení výsledku projektu TD010191
KaTA poskytla přTA informaci k žádosti o posunutí předložení výsledku projektu
TD010191.
Předsednictvo rozhodlo vyhovět žádosti o posunutí předložení výsledku.
10. Roční plán oponentních řízení na rok 2013
KaTA představila Roční plán oponentních řízení na rok 2013 u projektů programů
ALFA, BETA a OMEGA. Předsednictvo souhlasí s navrhovaným Ročním plánem
oponentních řízení na rok 2013 a bere na vědomí, že přesné termíny budou
stanoveny v závislosti na časových možnostech zpravodajů projektů a členů Rady
programu.
11. Statut a jednací řád komise pro přijímání návrhů projektů
Kobert předložil přTA ke schválení Statut a jednací řád komise pro přijímání návrhů
projektů v souladu s novou úpravou tvorby vnitřních předpisů. Jedná se o předpis,
který vymezuje postavení a roli komise pro přijímání návrhů projektů, zejména
ustanovování, složení, činnost a jednací řád. Tento předpis má úzkou vazbu se
směrnicí pro přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže.
Předsednictvo Statut a jednací řád komise pro přijímání návrhů projektů schválilo.
12. Návrh odpovědi na dopis KR z 20. zasedání
Předsednictvo projednalo znění návrhu odpovědi na dopis KR týkající se
doporučení a stanovisek z 20. zasedání KR pod č. j. TACR/1596/2013 a s drobnými
úpravami dopis schválilo. Tajemnice předá odpověď přTA předsedovi KR (1).
O1: KaTA
T: 22. 2. 2013
V souvislosti s dopisem pro KR se přTA zabývalo i uskutečněním schůzky pracovní
skupiny ke směrnici o opravných prostředcích ve veřejné soutěži, kdy by toto
jednání mělo proběhnout zřejmě dne 5. 3. 2013 v Brně, a to kvůli časovému
zaneprázdnění některých účastníků jednání. Kobert se postará o organizaci jednání
pracovní skupiny a připraví zároveň přehled závěrů z předchozích jednání (2).
O2: KaTA
T: 28. 2. 2013

2

13. Návrh Memoranda o spolupráci TA ČR – CzechInvest
Předsednictvo se dohodlo, že s CI bude uzavřena dohoda o spolupráci (nikoli
memorandum). Dohoda již byla od CI zaslána a přTA schválilo její znění. Kořínková
připraví dohodu k podpisu a odešle ji na CI.
O: KaTA
T: 28. 2. 2013
14. Akční plán spolupráce TA ČR a ÚPV
Kořínková předložila přTA návrh Akčního plánu spolupráce TA ČR a ÚPV, který TA
ČR obdržela od předsedy ÚPV.
Předsednictvo rozhodlo, že Úřadu bude navrženo podepsání nového Memoranda o
spolupráci z důvodu zavedení standardizace podoby memorand v TA ČR – bude se
jednat o úpravu dříve podepsaného memoranda s ÚPV.
Kořínková připraví oficiální dopis na ÚPV a upravené Memorandum, kde bude
uvedena obecná pasáž o obou organizacích a připraví návrh Akčního plánu za TA
ČR.
O: KaTA
T: 4. 3. 2013
15. Projekt INKA
Komárek uvedl, že předal Perglové zpracované dílčí analýzy národních strategií,
regionálních inovačních strategií a rozvojových plánů k programu INKA a popsal
závěry vyplývající z těchto analýz.
Perglová uvedla, že připravuje dokumenty k předběžnému oznámení projektu INKA,
jež by mělo být dne 21. 2. 2013 vyhlášeno.
Předsednictvo se seznámilo s uceleným dokumentem pro vyhlášení výběrového
řízení formou soutěže o návrh a rozhodlo uveřejnit předběžné oznámení avizující
veřejnou zakázku.
Dále přTA rozhodlo poptat zpracování veřejné zakázky u advokátních kanceláří či
firem zabývajících se touto činností (1) a zadat zpracování veřejné zakázky tak, aby
byla zadávací dokumentace kompletní v řádném termínu (2).
O1: KaTA
T: 5. 3. 2013
O2: KaTA
T: 5. 3. 2013
16. Vnitřní projekty – čistopis ke schválení
Předsednictvo
schválilo
předloženou
tabulku
s uvedením
vnitřních
projektů/subprojektů a určených odpovědných osob za tyto projekty/subprojekty
– hlavní garant, zástupce hlavního garanta, vrchní sekretář, vedoucí týmu, garant a
projektový tým.
Předsednictvo pověřilo KaTA předat krátkou informaci o jednotlivých vnitřních
projektech/subprojektech výzkumné radě a navrhnout VR nominovat člena VR pro
zapojení do těchto projektů/subprojektů; zároveň uvést do informace ty členy VR,
jenž byli dle plánu činnosti VR na rok 2013 uvedeni jako zpravodajové pro určité
oblasti, které jsou řešeny v rámci jednotlivých projektů/subprojektů.
O: KaTA
T: 25. 2. 2013
17. Harmonogram PR aktivit – určení skupin
Slavíková předložila přTA plánované aktivity na měsíc březen, se kterými se přTA
seznámilo a doplnilo další plánované akce.
Předsednictvo pověřilo KaTA vytvořením úložiště pro potřeby ukládání
a zpřístupnění různých prezentací souvisejících s TA ČR a KaTA.
O: KaTA
T: 1. 3. 2013
18. Schválení zprávy ze služební cesty – TEKES
Předsednictvo souhlasí s předloženou zprávou ze služební cesty v Helsinkách
– TEKES. Z této zprávy vyplývají následující úkoly, jimiž je pověřena KaTA:
• napsat děkovný dopis generálnímu řediteli TEKES
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•
•

O: KaTA
T: 27. 2. 2013
pozvat Raine Hermanse na návštěvu TA ČR
O: KaTA
T: 31. 3. 2013
připravit podobný (jako TEKES) reprezentativní materiál o historii,
programech a jejich kontextech TA v AJ – k 4. výročí vzniku TA ČR
O: KaTA
T: 2. 9. 2013

19. Žádost o vyřazení oponentů z databáze
KaTA žádá přTA, aby schválilo vyřazení oponentů z Informačního systému Patriot
na základě následujících důvodů:
• Na základě vlastní žádosti oponentů;
• Jedná se o oponenty dodatečně zvolené formou per rollam, kterým bylo
přiřazeno identifikační číslo v systému Patriot; následně však nereagovali na
výzvu k řádné registraci a k účasti v e-learningovém kurzu.
Předsednictvo na základě podaných informací od KaTA schvaluje vyřazení
navržených oponentů.
20. Podklady pro 25. zasedání VR
Rottová prezentovala přTA návrh bodů na program 25. VR, která se uskuteční dne
1. 3. 2013 v sídle TA ČR.
Stav projednávání novely zákona č. 130/2002 přednese za předsednictvo Komárek.
Na jednání Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity na MD, která se
koná ve stejnou dobu, ho zastoupí určený zaměstnanec KaTA.
Předsednictvo navržené body schválilo a žádá KaTA o zaslání materiálů
připravovaných na 25. VR před jejich předáním členům VR.
O: KaTA
T: 26. 2. 2013
21. Schválení nákladů souvisejících s návštěvou dr. Wessnera
Vzhledem k tomu, že Matolín zatím čeká na reakci pana Wessner k nabídce
nákladů souvisejících s jeho návštěvou, bude tento bod projednán až po reakci
pana Wessnera.
22. Eko-inovační Fórum – výběr projektů
KaTA předložila přTA ke schválení navržené projekty programů TA ČR k prezentaci
během Eko-inovačního Fóra – akce EK 23. - 24. 5. 2013 v Praze, který přTA
schválilo. Finální výběr projektů oznámí Evropská komise. KaTA dále dodala EK
seznam potenciálních účastníků, kteří budou na Fórum pozváni.
23. OMEGA 2 – jmenování členů Komise pro přijímání návrhů projektů
Předsednictvo schválilo členy Komise pro přijímání návrhů projektů pro program
OMEGA 2.
24. Pracovní skupina TA ČR – MPO a návrh Memoranda o spolupráci
Komárek informoval o jednání a závěrech PS TA ČR – MPO ze dne 8. 2.
Předsednictvu byl předložen text Memoranda o spolupráce, se kterým přTA
vyjádřilo souhlas.
25. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR.
26. Vypořádání stanoviska RVVI k programu GAMA
Novotná předložila přTA tabulku s návrhem vypořádání připomínek obsažených v
návrhu stanoviska RVVI k programu GAMA ze dne 18. 2. 2013, které bude
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projednáváno na schůzi RVVI 22. 2. 2013.
Předsednictvo se dohodlo na vypořádání připomínek a pověřilo Novotnou jejich
dopracováním dle diskuse a předáním předsedkyni před jednáním RVVI.
O: KaTA
T: 21. 2. 2013
27. Pozvánka na 28. schůzi VVVKMT
Předsednictvo se seznámilo s pozvánkou na 28. schůzi VVVKMT a pověřilo
Rottovou, aby kontaktovala tajemníka VR ve věci účasti členů VR na jednání
Výboru s TA ČR dne 28. 2. 2013.
O: KaTA
T: 21. 2. 2013
28. Konference STEELSIM 2013
Předsednictvu byla předána informace o konání 5. mezinárodní konference
STEELSIM 2013 – „The International Conference on Modelling and Simulation of
Metallurgical Processes in Steelmaking“, jež se bude konat 10. – 12. 9. v Ostravě
(Technická Univerzita Ostrava). Konference je pořádána Českou hutnickou
společností ve spolupráci se společností MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ
VÝZKUM s. r. o., Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy
báňské Technické univerzity Ostrava a společností OCELOT s. r. o.
Předsednictvo rozhodlo o účasti Keba na této konferenci.
29. Účast na debatě „Zadávání veřejných zakázek ve V&V“
Kobert podal krátkou informaci o své účasti na debatě pořádané CEBRE „Zadávání
veřejných zakázek ve V&V E, na kterém aktivně vystupovali Alena Vlačihová
(CEBRE), Jan Michal (Zastoupení EK v ČR), Jan Čechlovský (Poslanecká
sněmovna ČR), Martin Kobert (TA ČR), Vlastimil Fidler (MMR) a Armando de Crinito
(ředitel pro výzkum, region Lombardie).
Během debaty bylo poukázáno na řadu problémů ve VZ (ZVZ obhajoval Fidler),
zejména na problém povinnosti zrušit zadávací řízení v případě doručení jedné
nabídky. Kobert uvedl, že toto je významný problém v programu BETA, kde muselo
takto být zrušeno asi 25 zakázek (za současného uzavření asi 30 smluv).
Čechlovský k tomu uvedl, že pokud dostane konkrétní případy, které dokazují
problematičnost tohoto ustanovení, bude mít lepší nástroj k poslanecké iniciativě,
která by toto mohla změnit (je předsedou Hospodářského výboru) – Kobert zašle
Čechlovskému příslušné podklady.
Armando mluvil převážně o PCP, jak jej právě v regionu Lombardie uplatňují.
Předsednictvo bere podané informace na vědomí.
O: KaTA
T: 18. 3. 2013
30. Usnesení 119. zasedání Pléna České konference rektorů
Předsednictvo bere na vědomí usnesení ČKR ze 119. zasedání Pléna ČKR.
31. SVA a IAP Technologické platformy Vozidla pro udržitelnou mobilitu
Komárek informoval o žádosti Technologické platformy „Vozidla pro udržitelnou
mobilitu“ – tato platforma je koordinována Sdružením automobilového průmyslu ČR.
Technologická platforma se na TA ČR obrátila s tím, že by měla zájem o setkání na
TA ČR. Předsednictvo vzalo informaci na vědomí a pověřilo KaTA, aby uspořádala
setkání platforem zaměřených na dopravu, a to na duben t. r.
O: KaTA
KT: 7. 3. 2013
32. Návštěva Filipínské velvyslankyně – 14. 3. 2013 od 13:00 hod.
Bízková informovala o návštěvě filipínské velvyslankyně v TA ČR, jejíž návštěva je
naplánována na 14. 3. 2013 od 13:00 hod. Předsednictvo se tedy sejde
s velvyslankyní v rámci zasedání přTA, které bude na jednání navazovat.
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33. Různé
Bízková podala krátkou informaci o jednání na MPSV dne 20. 2. Dále informovala o
problematice smart cities (SC), kdy TA ČR bude s MMR hledat společnou definici a
metodiku jak připravovat SC, jedná se o společné téma MPO, MMR, MŽP a MD
(+TA ČR) pro program BETA.
V souvislosti s tím uvedla, že na jednání RP BETA dne 26. 2. 2013 bude RP
informována o tom, že na tuto aktivitu je možné poskytnout finanční prostředky a že
tuto výzkumnou potřebu by bylo dobré zařadit mezi výzkumné potřeby za rok 2012
tak, aby se letos vyhlásila a bylo by možné metodiku připravit.
Bunček hovořil o připravované konferenci, kterou pořádá společnost Naviga 4 dne
11. 6. 2013, jíž TA ČR udělila záštitu, a uvedl, že TA ČR byla požádána, aby zařídila
pozvání generálního ředitele DG Research.
Bunček informoval o jednání dne 20. 2. 2013 o SF, kde se projednávaly překryvné
aktivity v OP MŠMT a MPO.
Bunček navrhl připravit (graficky vyjádřit) strukturu OP s aktivitami TA ČR a stanovit
které aktivity by TA ČR mohla implementovat z obou Operačních programů.
Předsednictvo s návrhem souhlasí a pověřuje pracovní skupinu SF2014+ zajištěním
této aktivity.
O: prac. skupina
KT: 8. 3. 2013
Bunček podal krátkou informaci z jednání platformy OP PIK (MPO).
Předsednictvo bere všechny poskytnuté informace od Bízkové a Bunčeka na
vědomí.
Další zasedání:

datum: 28. 2. 2013 ve 14:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 142. zasedání předsednictva TA ČR
Program 142. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 142. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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